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TÁRGY: Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű
projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió
projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával,
töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás
megindítása kapcsán meghívandó gazdasági szereplők körének meghatározására
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Tisztelt Bizottság!
A TOP-6.1.4-16-SE1-2016-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű
pályázat keretében megvalósítandó kivitelezési munkák tekintetében a feltételes
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött 271/2020. (VI.22) határozatával Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában meghatározott
hatáskörben eljárva.
A határozat értelmében a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése”
elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
- Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló
sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése ” tárgyú közbeszerzési eljárás, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásként kerül
megindítása.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében:
I. RÉSZ:
1. A 01632/2 hrsz.-ú telken a meglévő ivóvízvezetékhez csatlakozva 101,8 m hosszú d 50
PE ivóvízvezeték épül a 01633/3 hrsz.-ú telek ellátására vasbeton vízmérő aknával
együtt.
2. 4 m széles szilárd (aszfalt) burkolatú, építési engedély köteles út építése az 5112 sz.
Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő út 24+680 km szelvényében meglévő
útcsatlakozás és a 01626/2 helyrajzi számú Sió töltés közötti szakaszon az út végén 8+8
gépjármű elhelyezésére alkalmas parkoló kialakításával és a parkolótól a töltésre
felvezető 2 m széles kerékpár felhajtó építésével. A bekötő út építésével érintett telkek
helyrajzi számai: 01637, 01635 és 01632/2. A parkoló a 01633/3 hrsz.-ú telken kerül
megépítésre. A kerékpár felhajtó a 01626/2 helyrajzi számú telken valósul meg. Az út
hossza 132,97 fm, az aszfalt burkolatú parkoló alapterülete 420 m2 és az aszfalt
burkolatú kerékpárút hossza 48,41 fm.
3. A 01632/2 hrsz.-ú telken a parkolóhoz kapcsolódóan beton járdalapból 105 m2
térburkolat és 201 m2 szervizút készül.
II.

RÉSZ:
Létesítési engedély köteles moduláris úszómű (kiszálló) létesítése a Sió csatornán,
melynek megközelítésére vasbeton szerkezetű töltésátjáró és motorcsónak leeresztő
sólya készül a 01626/2 helyrajzi számú telken.

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tekintetében:
III.

RÉSZ:
A 01633/3 helyrajzi számú telken 177,69 m2 nettó alapterületű, egyedi acél
vázszerkezetű, fedett, egy oldalán nyitott, építési engedély köteles pihenőhely építése.
Régészeti megfigyelés biztosítása.

A közbeszerzési eljárásban a három rész tekintetében rész-ajánlattételi lehetőséget
biztosítunk az ajánlattevőknek.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felhívta, a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg, hogy az általuk javasolt gazdasági és pénzügyi alkalmasság beépíthető-e az
Ajánlattételi Felhívásba.
A közbeszerzési tanácsadó véleményének kikérésével az alábbi alkalmassági szempontok
beépítését javasoljuk.
Az ajánlatok értékelése, bírálati szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték arány
szerint értékeli, mind a 3 ajánlati részben azonos módszerrel, az alábbiak szerint:
Részszempont Részszempont
Súlyszám
sorszáma:
1.
2.
3.
4.

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70

Jótállás általános időtartama (min: 36 hónap max. 60
15
hónap) Egész hónapot kérünk megadni!
M1./ 1. szerinti felelős műszaki vezető*
pozícióra
megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
(min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Hátrányos helyzetű
munkavállalók
alkalmazása
5
teljesítés alatt: (max. 3 fő)

Az alábbi alkalmassági követelmények mindegyik részre vonatkoznak:
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
Az alkalmassági feltétel (266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti felelős műszaki vezetők
bemutatása (1.részhez: MV-KÉ jelölésű, 2. részhez: MV-VZ jelölésű; 3. részhez jelölésű:
MV-É, jelölésű felelős műszaki vezető.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az
ajánlatukkal együtt kell benyújtani.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be
kell nyújtani valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó, az
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melyben az
alábbi adatok szerepelnek: — számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye, — a
vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, — arra vonatkozó nyilatkozat, hogy
pénzforgalmi számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24
hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás előfordult -e. Amennyiben ajánlattevő az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított a vizsgált időszakon belül jött

létre, illetve kezdte meg működését, úgy Ajánlatkérő elfogadja az ezen időszakból származó,
fentiek szerinti igazolást is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő
sorbaállítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
25. pontja szerinti fogalmat érti. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági
követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet. Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés, Kbt. 67. §
(3) bekezdés és a 321/ 2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdés szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (8)
bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények.
A közbeszerzési eljárás során a projekt vonatkozásában megkötött Konzorciumi
megállapodás alapján ajánlatkérőként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jár el.
A közbeszerzési eljárás megindításához a konzorciumi partnerrel közösen szükséges
meghatározni a közbeszerzési eljárás során meghívandó gazdasági szereplők körét
(minimum 5 gazdasági társaság).
Kérem Tisztelt Bizottságot az előterjesztés alapján határozza meg a gazdasági szereplők körét
és hozzon döntést az előterjesztés szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasság beépítésére a
közbeszerzési Ajánlattételi felhívásba.
Szekszárd, 2020. június 25.
Rozinka Attila
igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának …/2020. () határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében
ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával, töltésátjáróval és
fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindítása kapcsán
meghívandó gazdasági szereplők körének meghatározására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. dönt a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió
projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló
sólyával és töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban, a Kbt. 115. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
meghívásra kerülő gazdasági szereplők köréről:
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…………………………………………
Határidő: 2020. június 29
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. dönt az előterjesztés szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági előírások
közbeszerzési Ajánlattételi felhívásba történő beépítéséről.
Határidő: 2020. június 29.
Felelős: Bomba Gábor elnök

